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 !کشور ادارهء و طالبان
 
 

 جوانب از بخش و جامعه در وانسانی  مدنی حقوق داشتن با انکشاف و اداره مشروعیت، نورمال ومتداریحک در
  ااند!  دقت قابل و مهم سخت دیگرمربوط

 به منجر شود ها مسلکی و فن متخصصین از صرف جامعه یک در حاکمیت ایجاد مثالً  حکومتداری از منظور اگر
 بزرگ مشکل سبب این و شود نمی گرفته نظر در مشروعیت و وفادارای اصل و ددمیگر شده تجرید حاکمیتهای ایجاد

 جزیه ناکس و کس هر به خویش بقای برای حاکمیتها این  کند. نمی حل را مشکل و گردیده شده دیسانت حاکمیتهای و
 !میسازند بیزار دیموکراسی و خود از را مردم و میدهند

 طالب حاکمیت که ګفت باید باشد جامعه انکشاف و اداره توانمند، مشروع دارهءا  حاکمیت، و اداره از منظور اګر
 حذف و اعدام زدن، شالق ها، سیاهی روی و خرسواري و سربریدنها و دهشت و ترس قوانین تطبیق با را اداره توان

 اند حاکم که محالت در و دادند نشان هم را این که دارند را کشور ادارهء توان  ترتیب این به و بشری اساسی حقوق
  اند. کرده قایم را اداره چنین

 ارزشهای خدمت در و ملت توسط و ملت از برخاسته حاکمیت بر مبنی مشروعیت هم اداره، از منظور اګر اما و
 را توان چنین طالب حرکت در صورت درین باشد. همراه پیشرفت و انکشاف با شان وجایب و حقوق حفظ و ملت

  اند. مردود و داردن  مطلق صورت به
 نداد راه ملت آزمایش و انتخاب به را ایشان که دهد نمی حق را دیګر هیچکس و من من، محاسبهء و نظر به مردود

 جنګ پرتګاه به را افغانستان ترتیب این به و شمرد کُل عقل و کرد تلقی کوزه بیخ و کوزه سر کوزه، ِګل را خود و
  بُرد. سوز خانمان و طوالنی

 !بشناسیم را دیګران و خود حق باید ما
  کرد. نه مغالطه ایدیولوژیکی مصالحهء با را سیاسی مصالحهء

 مصالحهء بین تفاوت مختلف، مناسبتهای به شان اظهارات قرار میبرند پیش به را سیاسی مذاکرات آنهایکه تأسف با
 در  درک فاوتت درک عدم با را جهان متداول سیاسي احزاب و طالب حرکت بین تفاوت و ایدیولوژیکی و سیاسی

  اند. کرده تمدید ناخواسته و خواسته را افغان ملت تراژیدی و دانند نمی طالب افقی و عمودی رهبری بین
 داخلی تشنجات و شد خواهد توافق طالبان با دوماه تا که کابل( در ۲۶/۶/۹۲۰۱) امریکا خارجهء وزیر اظهارات

 همه  به اند، شدن تقسیم حال در دیگر متعدد گروهای به توافقها معد همین علت به و شده تشدید امروز همین که طالب
 !بود خواهد تر طوالنی افغانها ما تراژیدی و مشکل که میرساند
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